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وزیر بهداشت خبر داد
اخبار

خرید  3فروند آمبوالنس دریایی مدرن
بزودی

آمادگی شهرداری تهران برای بارش دوباره برف
در پایتخت

شــهردار تهران بــا اعالم آمادگی مدیریت شــهری در برابر
پیشبینــی هواشناســی مبنــی بــر بــارش دوبــاره بــرف در
پایتخــت ،از تأمین ذخیره شــن و نمک مــورد نیاز و تجهیز
مخــازن در محــات مختلف تهران خبــر داد .محمد علی
نجفی درباره آمادگی شهرداری تهران برابر احتمال بارش
مجدد برف در پایتخت ،گفت :شهرداری تهران در دوره قبل هم واقعاً
آمادگی داشــت اما حجم بارش و مشــکالت ناشی از آن همانند بسته
شــدن برخی از راههای ورودی و خروجی تهران باعث شــد تا مقداری
مشــکالت ما بیشــتر شــود .شــهردار تهران درباره بازدید خود از سایت
برفروبی و میزان آمادگی موجود نیز گفت :آن روزی که از سایتهای
برفروبی بازدید داشــتم بهخاطر اســتفاده حجم فراوان شــن و ماسه
طی روزهای قبل ،یکی از کمبودها کم شدن میزان ذخیره شن و ماسه و
نمک بود که خوشبختانه این موضوع برطرف شده است؛ اینکه بعضی
از محلهها هنوز با کیسههای شن و نمک پر نشده نیز به این دلیل است
کــه ما مطمئن بودیم پایان هفته برف نخواهد آمــد از اینرو این کار را
نزدیک روزهای برفی انجام خواهیم داد .نجفی با اشــاره به طرحهای
موجــود برای ایمنســازی ســاختمانهای قدیمی پایتخــت ،گفت :ما
در این زمینه برنامه جامعی را از طریق شــورای پیشــگیری و مدیریت
بحران شــهر تهــران و خود شــهرداری پیشــنهاد کردهایم؛ ایــن برنامه
موضوع زلزله ،آتشسوزی و سایر مواردی که تهران را مورد تهدید قرار
میدهد را شــامل میشــود که آن را به رئیس مجلس شــورای اسالمی
ارائه کردهایم .وی مشکل اصلی در ایمنسازی را کمبود منابع دانست
و ضمن ابراز امیدواری برای جبران منابع ،عنوان کرد :در بودجه ســال
 97آن چیزی که در حد توان شــهرداری بوده است را برای بخشهایی
همچون آتشنشانی ،که کارشان مستقیماًبه این موضوع مرتبط است
در نظر گرفتهایم اما کالً منابع شــهرداری برای اینکه بتواند از پس این
مســائل برآیــد ،خیلی محدود و کم اســت .ســازمان هواشناســی برای
تهران در هفته آینده بارش پراکنده برف و باران پیشبینی کرده است.

افزایش امید به زندگی در زنان و مردان ایرانی

ســخنگوی وزارت بهداشــت وضعیــت دو شــاخص مهــم امیــد
بــه زندگــی و مــرگ زودرس را قبــل و بعــد از انقــاب شــرح داد.
دکتــر ایــرج حریرچــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه برخی
شــاخصهای مربــوط بــه ســامت و ارتقــای آنهــا بعــد از انقالب
اســامی ،گفت :مهمترین هدف نظام ســامت افزایــش امید به
زندگــی و امید به زندگی ســالم اســت .امید به زندگــی در بدو تولد
یعنی میانگین ســالهایی که انتظار میرود یک نوزاد زنده بماند،
در سالهای قبل از انقالب  ۵۴سال بوده و حتی در دهه  ۴۰شمسی
بین  ۴۵تا  ۵۰ســال هم رســیده اســت ،اما با افتخار اعالم میکنم
که هماکنون امید به زندگی زنان ایرانی  ۷۸.۴سال و مردان ایرانی
 ۷۳.۸ســال اســت .وی افزود :افزایش  ۲۵ســال امید به زندگی در
طی چهار دهه پیشرفت بسیار چشمگیر و شاخص خیره کنندهای
است که ناشی از بهبود زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و نیز
اقدامات حوزه سالمت در چند دهه گذشته بوده است.

کاهش  5میلیونی وام به زلزلهزدگان صحت ندارد
 35هزار زلزله زده سرپل ذهابی در کانکس اسکان موقت یافتند
یاسمن صادق شیرازی

بــا گذشــت بیــش از  3مــاه از زلزلــه
کرمانشــاه همچنــان تعداد زیــادی از
مــردم در چــادر زندگــی میکننــد .در
این شــرایط کاهش دمای هوا و ســرما
زندگــی را بــرای آنهــا دشــوارکرده،
بهطوریکــه آبگرفتگی چادرهــا و نبود
برخــی امکانــات بهداشــتی بــه یکــی
از مشــکالت اصلــی زلزلــه زدگان
کرمانشاه تبدیل شده است .در همین
حال اخیراً ویدئویی در فضای مجازی
منتشر شــده که نشان میدهد درازای
اهدای کانکس به مردم ســرپل ذهاب
 5میلیــون تومــان از وام شــان کــم
خواهد شــد .این ویدئو پدر و پســری را
نشــان میدهــد که همچنــان در چادر
زندگــی میکننــد .آنهــا میگوینــد بــا
اینکــه کانکسهــای خالــی دولتــی
در  50متــری آنهــا قــرار دارنــد امــا
مســئوالن به ازای دریافت هر کانکس
 5میلیــون تومــان از وام شــان کــم
میکننــد .این اظهــارات درحالی بیان
میشود که «اکبر ســنجابی» فرماندار
ســرپل ذهاب در گفتوگو بــا «ایران»
ضمــن رد ایــن ادعاهــا میگویــد :بــه
هیچ وجــه به خاطــر دریافت کانکس
از مبلــغ وام مــردم کــم نمــی شــود.
هماکنــون در منطقــه ســرپل ذهــاب
اســکان موقــت بــه دو صــورت انجام
میشــود .خانوادههایــی کــه کانکــس
میگیرنــد و خانوادههــای کــه پــول
کانکــس دریافــت میکننــد .بنابرایــن
مــردم میتواننــد تقاضــای دریافــت
کانکــس یــا  5میلیون تومــان پول نقد
کننــد .او میافزایــد :مــا به مــردم حق
انتخــاب دادهایم که میــان وجه نقد و
کانکــس یکــی را انتخاب کننــد و هیچ
اجباری وجود ندارد.

فرمانــدار ســرپل ذهــاب دربــاره
وامهایــی کــه بــه زلزلــه زدگان
کرمانشــاه توســط دولــت پرداخــت
میشــود میگویــد :بــه غیــر از
هزینــهای کــه بــرای اســکان موقــت
بــه خانوادههــا پرداخــت میکنیــم،
 6میلیــون تومان نیــز کمک بالعوض
بــه آنهــا میدهیم .حــدود  40میلیون
تومــان هــم بــرای وام ســاخت
خانــه هایشــان پرداخــت میکنیــم.
همچنیــن مبلغــی هــم بــه عنــوان
کمــک معیشــت ،بالعــوض بــه آنها
داده میشــود .ایــن کمــک توســط
بنیــاد مســکن تأمیــن شــده و حــدود
 2میلیون تومان است.
او در ادامــه میگویــد :حــدود
 3600نفــر مبلــغ  5میلیــون تومان را
دریافــت کردنــد و بــه هــزار وصــد نفر
هــم کانکــس اهــدا شــده اســت .باقی
مردم نیزتصمیمگیــری نکردهاند .در
صورتیکــه این افــراد مراجعــه کنند و
انتخــاب شــان را اعالم کنند بــه آنها
پول یا کانکس داده میشود.
ســنجابی با اشــاره به اینکه پس از
اعالم هــر خانواده  72ســاعت بعد 5
میلیــون تومان به حســاب شــان واریز
خواهد شــد ،میافزاید :بهطور قطعی
خانوادههایــی کــه درخواســت گرفتن
پول به جای کانکــس دارند میتوانند
در چــادر زندگــی کننــد .چراکــه ایــن
هزینــه تنهــا بابــت اجاره بها بــه آنها
پرداخت شده است.
او بــا بیــان اینکــه اســکان موقــت
بــه صــورت تقریبــی در کرمانشــاه بــه
پایان رسیده اســت ،توضیح میدهد:
هماکنون در سرپل ذهاب و روستاهای
اطــراف ســاخت و ســازها را شــروع
کردهایــم .در کنــار آن در حال بررســی

روســتاها هســتیم تــا بررســی کنیم که
مردم بهطور کامل اسکانهای موقت
دریافــت کــرده باشــند .ممکن اســت
افرادی وجود داشــته باشــند که تازه از
بیمارســتان ترخیص شده باشند یا به
تازگی به روستا بازگشته باشند.
ســنجابی با تأکید بر اینکه ساخت
و ساز در بیش از  2هزار واحد روستایی
آغاز شده اســت ،میگوید :امیدواریم
تــا پایان خردادماه ســقف این خانهها
نصــب شــود .شــاید شــروع ســاخت
و ســازها در منطقــه شــهری کمــی
طوالنیتر شــود .چراکه در این منطقه
ابتــدا بایــد خــاک منطقــه را آزمایش
میکردیــم .خوشــبختانه جــواب
آزمایش خاک مثبــت بوده و میتوان
ساخت و سازها را شروع کرد.
فرمانــدار ســر پــل ذهــاب بیــان
میکنــد :بــه تازگــی نیــز میــان نظــام
مهندســی ،بنیاد مســکن و شــهرداری
توافقــات الزم صــورت گرفتــه اســت.
هماکنون فرآیند صدور مجوز ساخت
در شــهر نیــز صــادر شــده و مــردم
میتواننــد بــا دریافــت وامهــای خود
شروع به ساخت و ساز کنند.همچنین
اقســاط وامهای مردم نیز آماده شده
و امیدواریم هرچه ســریعتر ساخت و
سازها آغاز شود.
 35ëëهــزار زلزلــه زده ســرپل ذهابــی
در کانکس اسکان موقت یافتند
نماینده مردم قصرشیرین ،سرپل
ذهــاب و گیــان غــرب در مجلــس
شــورای اســامی هم معتقد اســت با
وجود تالشهای صــورت گرفته برای
ســاماندهی وضعیــت زلزلــهزدگان
ســرپل ذهــاب ،هنــوز مــردم ایــن
شهرســتان در وضعیت نابسامانی به
سر میبرند.

نیمنگاه

ëëحدود  3600نفر مبلغ  5میلیون تومان را دریافت کردند و به هزار وصد نفر هم کانکس اهدا شده است.
باقــی مردم نیزتصمیمگیری نکردهانــد .در صورتیکه این افراد مراجعه کنند و انتخاب شــان را اعالم کنند
به آنها پول یا کانکس داده میشود
ëëبه تازگی نیز میان نظام مهندسی ،بنیاد مسکن و شهرداری توافقات الزم صورت گرفته است .هماکنون
فرآیند صدور مجوز ســاخت در شــهر نیز صادر شــده و مــردم میتوانند بــا دریافت وامهای خود شــروع
به ساخت و ساز کنند

«فرهــاد تجــری» در مصاحبــه بــا
ایرنــا در خصــوص وضعیــت اســکان
موقــت مــردم زلزله زده ،اعــام کرده
اســت «:با گذشــت حدود ســه مــاه از
زلزلــه 7.3ریشــتری  21آبــان ،تاکنون
 35هــزار تــن از اهالی این شهرســتان
در کانکس اســکان موقــت یافتهاند».
تجــری با اشــاره بــه برنامهریزی غلط
بنیــاد مســکن بــرای ســاخت ســرپناه
و بازســازی واحدهــای مســکونی
زلزلــهزدگان ،افــزود :بــا ایــن رونــد
بخشــی از مــردم هنوز بــدون کانکس
و در چادرهــا زندگــی میکننــد18 .
هــزار و  258واحــد مســکونی توســط

کارشناســان ســتادهای معیــن بنیــاد
مســکن در سطح شهرستان زلزله زده
ســرپل ذهاب ارزیابی خســارت شــده
است.
ëëدر  45روز تعــداد  15هــزار کانکــس
در مناطق زلزلهزده کرمانشاه نصب شد
«اســماعیل نجار» ،رئیس سازمان
مدیریت بحــران نیز روز پنجشــنبه در
دیــدار بــا آیــتاهلل نــوری همدانــی با
اشــاره بــه اینکــه در مــدت  45روز بــا
تالشهــای صــورت گرفته تعــداد 15
هــزار کانکــس در مناطــق زلزلــه زده
کرمانشــاه نصــب شــده اســت ،گفت:
پــس از وقوع زلزله با ســرعت شــورای

عالــی مدیریــت بحــران در جهــت
ســاماندهی امور با حضور مســئوالن و
مدیران دســتگاههای اجرایی تشــکیل
شد .در بررسیهای میدانی در منطقه
زلزلــه زده از  120هزار واحد مســکونی
تعداد  19هزار واحد سالم بود.
نجار افــزود :در این زلزله در حدود
 95هــزار چــادر بیــن آســیب دیــدگان
توزیــع شــد و بــا کمکهــای مردمــی
بخش زیادی از نیازهــای اولیه مرتفع
گردیــد .توجه بــه اســتاندارد و رعایت
ضوابط در ساخت و ساز نقش مهمی
در کاهش تلفات و خســارات در زلزله
دارد.

پایان سریال «تنبیهات مدرسه» چه زمانی است؟

ضرب و جرح دانش آموز<زرین دشتی> به سبک فیلم های رزمی!

این چندمین بار است که در یک ماه اخیر،
ماجــرای تنبیــه بدنــی دانشآموزان ،ســر
از فضای مجــازی و شــبکههای اجتماعی
در مــیآورد .اینبار داســتان دانشآموزی
روایــت میشــود کــه در پایــه نهم یکــی از
مــدارس زریــن دشــت ،دچــار شکســتگی
بینی و آســیب به دندانها و شبکیه چشم
شــده اســت! بــه گــزارش «ایران» شــواهد
نشــان میدهــد کــه ایــن دانشآمــوز هــم
شــبیه همان دانشآموز مشهدی ،قربانی
خشم معلمی شده است که همه چیز در
نهایت با این جملــه آموزش و پرورش که
«در دســت پیگیری اســت!» ختــم به خیر
میشــود! اما افکار عمومی بــا هربار تکرار
این اتفاق ،از مسئوالن میپرسد که چگونه
میشــود ،در کشوری که تنبیه بدنی دانش
آموزانش ممنوع اعالم شــده ،هر از گاهی
یــک دانشآمــوز با بدنــی کبــود و زخمی،
راهی خانهشان شــود؟ چرا ماجرایی که با
واکنشهای تند و تیز مسئوالن روبهرو شده
و مجازاتهایــی هــم بــرای تنبیهکنندگان
پیشبینــی میشــود ،بــدون کوچکتریــن
ترسی ،بارها و بارها اتفاق میافتد؟ و آیا به
صرف اخراج یک معلم متخلف ،میتوان

امیدوار بود که دســت هیچ معلم دیگری
به روی دانشآموزان بلند نشود که اگر این
بود ،طــی یک هفته نباید ،دو خبر مشــابه
سر از رسانههای کشور در میآورد!
ëëشــکایت خانــواده و ارســال پرونــده بــه
دادگاه
در این ماجــرا رئیس آموزش و پرورش
شهرســتان زریــن دشــت هم شــبیه ســایر
مدیــران ،حرفهایــش را با یــک جمله پر
تکرار آغاز میکند «:پرونده تنبیه بدنی یک
دانشآموز این شهرستان در حال پیگیری
است ».غالمحسین امانت میگوید :در پی
دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تنبیه بدنی
در یکــی از مــدارس ایــن شــهر بالفاصلــه
تیمی متشکل از چند نفر از کارشناسان این
اداره در مدرســه مربوطــه حاضــر و مأمور
بررســی و رســیدگی به این حادثه شــدند.
بــا توجــه به گــزارش اولیــه ایــن حادثه که
سهشــنبه هفدهم بهمن  ۹۶روی داد ،این
دانشآمــوز دچار صدمــه دیدگی از ناحیه
بینــی شــده و خانــواده دانشآموز شــاکی
معلم مزبور شدند.
وی از شــکایت خانواده و ارسال پرونده
بــه دادگاه خبــر داده و تأکیــد میکنــد :این

خبر

خانــواده با مراجعه به نیــروی انتظامی از
معلم مربوطه شــاکی و پروندهای تشکیل
و به دادگاه ارســال شــده اســت .هم اینک
باتوجه به تشکیل پرونده در دادگاه ،منتظر
مشــخص شــدن نتیجــه هســتیم و قطعاً
آمــوزش و پرورش نیــز موضوع را از طریق
مراجع ذیصالح پیگیری خواهد کرد.
وی ضمــن ابــراز تأســف از وقوع چنین
حادثــهای در ایــن شــهر با بیــان اینکه این
گونــه اتفاقــات در مــدارس روالی مســتمر
نیســت و بــه نــدرت شــاهد وقــوع چنیــن
حوادثی هســتیم ،می گوید :هتک حرمت

بــه ســاحت معلــم و دانشآمــوز هرچند
اندک هم باشد بسیار حساس و خط قرمز
ماست.
در ایــن میــان البته شــنیدن اســتعفای
مدیــری کــه خبــر تنبیــه دانشآمــوز
مدرســهاش را دیر اطالعرسانی کرده بود،
هــم جالــب توجه اســت .خبــر این بــود«.
مدیــر یکی از مــدارس غیر دولتی مشــهد
بهدلیل تأخیر در اطالعرســانی تنبیه یکی
از دانشآموزان کالس نهمی به آموزش و
پرورش و خانواده این دانشآموز اســتعفا
کرد که با آن موافقت شد».

اعتراض به حبس دو خبرنگار زن در اتاق حراست ورزشگاه تبریز

زهرا کشوری

واکنشهــا بــه حبــس دو خبرنــگار زن در اتــاق
حراســت سالن بسکتبال شــهر تبریز ادامه دارد.
به گــزارش «ایران»« ،معصومــه ابتکار» معاون
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ،در پیامی
توئیتری قــول داد که پیگیر وضعیت پیش آمده
برای این دو خبرنگار باشــد .حراســت شهرداری
تبریز هم بهدنبال انتشــار فیلم قفل کردن در به
روی خبرنگاران ،فیلمی را منتشر کرد و گفت« :که
دو خانم خبرنگار میتوانســتند در را از داخل باز
کنند ».اما سؤال مهمتر را بیپاسخ گذاشت .چرا
زنان خبرنگار نباید بازی را از داخل ســالن محل
بازی گزارش میکردند؟
معصومه ابتکار در واکنش به قفل کردن در
اتاق به روی خبرنگاران در صفحه شخصی خود
نوشــت« :چه کســی به خود جرأت و اجــازه داده
در را به روی دختران عزیز خبرنگار در اســتادیوم
تبریــز «قفل» کنــد؟ از مقامات مســئول پیگیری
میکنــم تــا مشــخص شــود ».روابــط عمومــی
معاونت زنان و خانواده هم به «ایران» گفت که
ابتــکار از چند جهت پیگیر ماجرای تبریز اســت.
حرفهــای ابتکار در شــبکه اجتماعــی توئیتر به
واکنشهایمختلفیازجملهتکذیبقفلبودن
در اتاق حراســت به روی دختران خبرنگار منجر

شــد .این ادعا به اعتراض سعیده فتحی و هدیه
خطیبــی دو خبرنــگار محبوس در ســالن توانای
شهرداری تبریز منجر شــد .این دو در زمان بازی
دو تیم مهــرام و شــهرداری در دیدار فینال لیگ
برتر بســکتبال محبوس شــدند .ســعیده فتحی
نوشــت« :درمملکــت مــا اکثــراً وقتی اشــتباهی
مرتکب می شــوند بلد نیستند عذرخواهی کنند
ودنبال توجیه کردنند! این آقایون اول گفتن قفل
درخراب بوده ،بعد گفتن درقلق داشت ازداخل
بازمی شــد فردا هم حتما میگن اتاق روبازبوده!
عذرخواهیهمنخواستیمفقطقولبدهنددیگر
همچین برخوردی باخبرنگاران خانم نمی کنند
بــرای ماکافی اســت ».هدیه خطیبــی هم گفت:
«عــذر بدتر از گناه میآورند.بــه فرض اینکه در از
داخل قابل باز شــدن بوده ،ما از کجا باید به قلق
در آشــنا باشــیم؟ اصــاً چــه لزومی داشــته تا در
قفل بشــه؟حتما اتاق ســقف هم نداشته؟شاید
ورود به سالن هم قلق داشته و ما باید کشفاش
میکردیم؟و شــاید اصالً ما داخل سالن نشسته
بودیم و نمیدانســتیم!» به گفته هدیه خطیبی
ایندوخبرنگارروزقبلبازیهارادرسالنگزارش
توگوی
میکننــد اما حراســت به بهانه یــک گف 
کوتاه آنها را از سالن بیرون میکشد و دیگر اجازه
ورود آنهــا به ســالن را نمیدهد .خطیبی پیشــتر

این بازیها را در تهران ،ماهشــهر ،دانشــگاه آزاد
و ...به همراه سایر دختران خبرنگار گزارش کرده
بود .او میگوید« :تا به امروز هیچ کس مسئولیت
قفل کردن در اتاق به روی ما را نپذیرفته اســت و
هرکس دیگری را مســئول میداند ».خطیبی در
صفحه توئیتری خود هم نوشت« :منخبرنگار
زنورزشــینویس هســتم نه مجرم! بجنگم اما
گاهیبهاینفکرمیکنمچرابایدبجنگم؟
اعــام حمایت ابتکار از خبرنگار محبوس
در توئیتر باعث شــد تا کاربرانــی از او بخواهند
وضعیــت بازداشــتیهایدختــران خیابــان
انقــاب را پیگیــری کنند .کاربرانــی هم بودند
که نمیدانســتند ابتکار دیگر رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیست کشور نیست .بنابراین
از او خواســتند به جــای ورزش جوانــان هوای
محیط زیســت را داشــته باشــد :«خانم ابتکار
شما لطفاً حوزه اختیارات خودتان رو پیگیری
کنیــد :ببینیــد ســر پلنــگ ایرانــی چــی آمــد،
مســئوالن محترم دیگر به این مهم رسیدگی
یکنند».
م 
رئیسفدراسیونبسکتبالهمبابتنوعرفتار
با دو بانوی خبرنگار در تبریز اظهار تأســف کرد و
گفت«:ناجابایدتدبیربهتریلحاظکند».
کاربــر دیگــری هــم در واکنــش بــه اخــراج

خبرنــگاران زن از ســالن و حبــس آنهــا در یــک
اتاق مینویســد« :اگر بــه طور کلــی ورودزنان به
این ســالن ممنــوع بــوده چــرا طبق فیلــم های
منتشرشــده دختــران دیگــری در ســالن حضور
داشــتند؟ لطفــاً فــارغ از تعلقات شــهری به این
موضوع نگاه کنیم ».مســئوالن در پاســخ به این
اعتراضها اعالم کردهاند هیچ خانمی از ابتدای
فصل به سالن نیامده ،اما فیلمهای منتشر شده
از ســالن نشــان می دهد دختران تیم شهرداری
هفته پیش اجازه ورود به ســالن را داشت ه و در باال
و جایگاه ویژه نشسته اند! حبس این دو خبرنگار
به واکنش ورزشی نویسان مرد همراه آنها در سفر
به تبریز منجر شــد .یکی از آنها با انتشــار عکسی
از گــروه خبرنــگاران اعزامی به تبریــز در فرودگاه
نوشــت« :خانمهــایخبرنــگار حبــس کشــیده
در تبریــز برگشــتند تهران...خــدا را شــکر ورود به
هواپیما هنوز برایبانوان ممنوع نشــده اســت».
یکی دیگــر از آنها نوشــت« :امــا واقعــاً رفتارها و
حرکات یک عده هر روز زنندهتر میشه و وضعیت
را خــراب میکنــد ».ایــن اتفــاق به اعتــراض تند
ترانه علیدوستی بازیگر جوان سینما منجر شد .او
نوشت« :برخوردتان با زن ،با ورزشکار ،خبرنگار...
ربطی به مصلحت و شرع و عرف ندارد که هیچ،
هر روز هم بدتر میشود».

ایسنا

وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به این پرسش که «حذف
مــدارس ســمپاد و نمونــه دولتــی در دوره متوســطه اول
منجر به افزایش تعداد دانشآمــوزان مدارس غیردولتی
نمیشــود؟» گفت :اعتــراف میکنم که ایــن نگرانی وجود
دارد و بنــده بهعنوان وزیــر آموزش و پــرورش وظیفه دارم
مراقب باشم تا این اتفاق رخ ندهد و یکی از اقدامات برای آنکه مدارس غیردولتی
از این اوضاع سوءاستفاده نکنند افزایش کنترل است و سامانهای طراحی کردهایم
ق قرار میدهد که اگر کوچکترین اجحافی
که مدارس غیردولتی را مورد نظارت دقی 
در حق مردم داشته باشند با آنها برخورد شود .سید محمد بطحایی با حضور در
شبکه خبر در خصوص دستاوردهای آموزش و پرورش در سالهای پس از انقالب
اسالمی اظهار کرد :در سال  58جمعیت دانشآموزان کشور  8میلیون نفر بود که
شآموزان
امروز بهحدود  14میلیون نفر رســیده اســت و در آن ایام  38درصد دان 
دختر بودند که هماکنون به 48درصد رسیده است .وی ادامه داد :در اوایل انقالب از
شآموز که در سن تحصیل دوران دبستان قرار داشتند  30نفر به آموزش
هر 100دان 
دسترسی نداشتند یعنی نرخ پوشش تحصیلی  70درصد بود که امروز این نرخ به
 98درصد رسیده است و میان کشورهای منطقه از جمله کشورهایی هستیم که نرخ
پوشــش تحصیلی دوره ابتدایی بسیار باال اســت .وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:
نرخ باسوادی در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است بهگونهای که در سالهای
ابتدایی انقالب نرخ باســوادی جمعیت زیر  50سال  48درصد بود که امروز به 96
درصد رســیده اســت .وی خاطرنشــان کرد :در پایه هفتم یک میلیون دانشآموز
داریم که  250هزار نفر در آزمون ورودی مدارس اســتعدادهای درخشــان و نمونه
دولتی شــرکت میکنند و این تعداد از کالس دوم یا سوم دبستان تحت فشارهای
فراوان روحی قرار میگیرند تا بتوانند در آزمونی که قرار است چند سال آینده در آن
شرکت کنند ،موفق شوند ،اما از هر  17نفر تنها یک نفر میتواند به این مدارس وارد
شود و  16نفر دیگر مهر کماستعدادی و بیلیاقتی بر آنها زده میشود.

فرماندار سرپل ذهاب در گفتوگو با «ایران»:

ایرنا

بطحایی :با سو ءاستفاده مدارس غیر دولتی از حذف
مدارس سمپاد برخورد میکنیم
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر لزوم تقویت
امکانــات بهداشــتی درمانی در دریا و هــوا تأکید کرد و از
خرید سه فروند آمبوالنس دریایی مدرن خبر داد.
دکتر سیدحســن هاشــمی در حاشــیه افتتاح نخســتین
آمبوالنس پیشــرفته دریایی در اســکله حقانی اســتان هرمزگان ،گفــت :ایران
حدود  17جزیره دارد که  14مورد آن در استان زیبای هرمزگان واقع شده و این
جزایر نیازمند خدمات بهداشتی درمانی هستند .آن بخش از خدمات که باید
در محل ارائه شود ،از قدیم هم بوده است و باید توسعه یابد .در بخش دریایی
نیز امکانات بهداشتی درمانی باید حمایت شوند .البته نمیتوان به دریا اکتفا
کرد ،چرا که ممکن است دریا طوفانی باشد و امکان ارائه خدمت از این طریق
وجود نداشته باشد بر این اساس باید آمبوالنسهای هوایی را داشته باشیم.
وی ادامه داد :در هر حال سه فروند آمبوالنس دریایی مدرن دیگر نیز در دست
خرید اســت و امیدواریم بهترین مدلهای آن که ســاخت کشــورهای اروپایی
اســت در ســال آینده وارد کشور شود و نمونهای باشــد برای تولیدات داخل .در
عین حال امیدواریم کسی بیمار نشود اما اگر بیماری هم داشتیم ابتدا در محل
درمان شــده و در آن بخشهایی که امکانش نیســت ،سریعاً ساکنان جزایر به
بندرعباسمنتقلشوند.وزیربهداشتدربارهکمبودتکنیسینهایفوریتهای
پزشــکی نیز گفت :در زمینه پرسنل اورژانس در همه جا کمبود داریم .در بندر
هم ،چنین است .در هوا هم در این زمینه فقیر هستیم و باید امکاناتمان بسیار
بیشتر شود .در مجموع حدود  30درصد نسبت به استانداردها کمبود نیرو در
حوزه اورژانس داریم و امیدواریم در مناطق این چنینی که هم ،مرز هســتند و
هم کار سخت است مانند استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،آبادان،
بوشــهر و ...حداقل برای ساماندهی خدمات در جزایر و سواحل مکران کمک
ویژهای شود تا بتوانیم حداقل استانداردها را در این حوزهها داشته باشیم.
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شهر به استقبال ۲۲بهمن رفت

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شهر تهران گفت:
شــهر تهران برای بزرگداشــت ســالروز  ۲۲بهمن
آماده شده است.
دکتــر برزیــن ضرغامــی فضاســازی مســیر
راهپیمایی را یکی از اقدامات مهم در ایاماهلل دهه
فجر دانســت و گفت :تبلیغات فرهنگی متناسب
بــا این ایام در مســیرهای راهپیمایی نصب شــده
اســت ،عالوه بر این برای اطالع شــرکتکنندگان
روز راهپیمایی ،بنرهای اطالعرسانی نیز در مسیر
راهپیمایی نصب شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازههای تبلیغــات
فرهنگــی ،تجــاری و مناطــق  ۲۲گانــه بــا اکــران
طرحهــای فرهنگــی ،حــال و هــوای شــهر را
در ایــن ایــام انقالبــی کــرده اســت ،ادامــه داد:
۳۰هزارمترمربــع تبلیغــات فرهنگــی روی تمام
سازههای تبلیغاتی اکران شده است.
وی افــزود :بســیاری از طرحهــای منتخــب به
صورت «موشــن گرافیک» تدوین شــده و در این
ایام خجســته روی تلویزیونهای شهری به اکران
عمومی در آمده است.
وی بــه کارگاه طراحی گرافیک و تصویرســازی
ویــژه ایام دهه فجر اشــاره کرد و افزود :در ششــم
بهمــن مــاه  ٩٦ایــن کارگاه ســه روزه در عمــارت
عینالدولــه تهران برگزار شــد و طرحهای احصا
شــده بعــد از داوری در اختیــار فضــای تبلیغات
فرهنگی شهر قرار گرفت.
به گفته او اجرای برنامه ویدئو مپینگ بر سازه
بــرج آزادی از ســوی ســازمان با موضــوع انقالب
از امشــب اجــرا میشــود و شــهروندان میتوانند
تا  ۲۲بهمن هر شــب ســاعت ٢٠به تماشــای آن
بنشینند.
ضرغامــی نورافشــانی در شــب  ۲۲بهمــن را
یکی دیگر از اقدامات ســازمان اعالم کرد و گفت:
بــاغ کتاب و بوســتان والیت در شــب  ۲۲بهمن از
سوی سازمان زیباسازی نورافشانی میشود.

